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ভূমিকা 

সম্মানিত তাওহীদবাদী ভাই ও ববানিরা! মুহতারাম শাহ্্ ইদরীস্ তালুকদার 

হানিযাহুল্লাহ’র ‘গভীর্সঙ্কটের্ম াটে্দাাঁড়েটে্বাাংলাটদশ’ গুরুত্বপূর্ণ একনি রচিা  

আপিানদর সমু্মনে নবদযমাি। গুরুত্বপূর্ণ এই বেোয় নতনি বাাংোনদশ এর গভীর 

সঙ্কেগুটলা সাংনেনপ এবাং সুস্পষ্টভানব তুনে ধনরি। নিিঃসনেনহ এই প্রবনে 

আমরা আমানদর করর্ীয় সম্পনকণও নদক-নিনদণশিা পাব ইিশা-আল্লাহ। 

এই বেোনির উদুণ সাংস্করর্ ইনতাপূনবণ ‘জামাআত কানয়দাতুে নজহাদ উপমহানদশ 

শাো’র অনিনসয়াে উদুণ মযাগানজি ‘িাওয়ানয় গাযওয়ানয় নহে’ এর গত বম-জুোই 

২০২২ ইাংনরনজ সাংেযায় “বাাংোনদশ এক দাওরানহ পর!” ( ش ہلگنب

 

 

ش دي  اي 

ےہرپ!دوراش ) নশনরািানম প্রকানশত হয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই বেোনির মূে বাাংো 

অিুবাদ আপিানদর সামনি বপশ করনি। আেহামদুনেল্লাহ িুম্মা আেহামদুনেল্লাহ। 

আম-োস সকে মুসনেম ভাই ও ববানির জিয এই নরসাোহনি ইিশাআল্লাহ 

উপকারী হনব। সম্মানিত পাঠকনদর কানি নিনবদি হে- বেোনি গভীরভানব 

বারবার পড়নবি, এবাং নিনজর করর্ীয় সম্পনকণ সনচতি হনবি ইিশা-আল্লাহ। 

আল্লাহ এই রচিানি কবুে ও মাকবুে করুি! এর িায়দা বযাপক করুি! আমীি। 

 

সম্পাদক 

৬ই সির, ১৪৪৪ নহজনর 

৩ই বসনেম্বর, ২০২২ ইাংনরনজ 
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গভীর্সঙ্কটের্ম াটে্দাাঁড়েটে্বাাংলাটদশ 

শাহ্্ইদরীস্তালুকদার 

বাাংলাটদটশর্ জনয্ ড়বগত্ দশক্ একড়ে্ গুরুত্বপূর্ণ্ অধ্যাে।্ এস টে্ গুরুত্বপূর্ণ্ ও্

ড়বটশষ্ ড়বটশষ্ অটনকগুটলা্ ঘেনা্ সা টন্ এটসটে।্ এই্ দশটক্ বাাংলাটদশ্

সরকাটরর্ উপর্ ভারটতর্ প্রভাব-প্রড়তপড়ি্ ও্ আড়ধ্পতয্ মজারাটলা্ হটত্ মদখা্

মগটে।্ড় ড়িো্মেটক্শুরু্কটর্সশস্ত্র্বাড়হনী্ও্মগাটেন্দা্সাংস্থা্পর্ণন্ত্-্প্রটতযকো্

ড়বভাটগ্ভারটতর্আড়ধ্পতয্এই্পর্ণাটে্মপ াঁটেটে্মর্, অড়ধ্কাাংশ্ড়বভাগই্ভারটতর্

স্বােণ্দ্বারা্ড়নেড়িত্হটে।্এই্দশটক্স াটজর্ টধ্য্ড়শরক, কুফর্ও্মবহাোপনার্

ড়বস্তার্পূটবণর্তুলনাে্মবড়শ্এবাং্মকান্মকান্মেটে্আগ্রাসী্রূপ্ধ্ারর্্কটরটে।্

ইসলা ্এবাং্ ুসড়ল টদর্উপর্অতযন্ত্ড়নষ্ঠুরভাটব্হা লা্চালাটনা্হটেটে। 

অনয্ ড়দটক্ এই্ দশটক্ ইসলাট র্ জাগরর্্ মদখা্ মগটে।্  ুজাড়হদটদর্ পে্ মেটক্

গুপ্তহতযার্ সুন্নাহ্ বাস্তবােন্ দ্বারাই্ এই্ জাগরটর্র্ সূচনা্ হটেড়েল।্ বাাংলাটদটশর্

 ুজাড়হদগর্্ তাটদর্ ড়প্রে্ নবী্  ুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু্ আলাইড়হ্ ওোসাল্লা ্ এবাং্ দ্বীন্

ইসলাট র্সাটে্অব াননাকারীটদরটক্হতযা্কটর্তাটদর্ ান- র্ণাদা, দৃঢ়্সাংকল্প্

ও্ বীরটত্বর্ দৃষ্টান্ত্ মরটখটেন।্ তাটদর্ এই্ কাটজর্ বটদ লটত্ প্রড়তড়িোর্ এক্

ধ্ারাবাড়হকতা্ চালু্ হটে্ মগটে, র্া্ বাাংলাটদটশর্ ওলা াটে্ মকরাট র্  টধ্য্

উটল্লখটর্াগয্একড়ে্আটন্দালটন্রূপ্ড়নটেটে।্ 

শুরুটত্ হাড়সনা্ সরকার্ এই্ আটন্দালনটক্ শড়ি্ ও্ ে তা্ ড়দটে, পরবতণীটত্

মধ্াাঁকা, প্রতারর্া্ ও্ রাজননড়তক্ মক শটল্ ড়পটষ্ মফলটত্ মচটেড়েল।্ র্াইটহাক, 

ঈ াটনর্বৃটে্ড়সঞ্চটনর্জনয্মর্্রি্ঢালা্হটেটে্তা্বাাংলাটদটশ্সা াড়জকভাটব্

ইসলা টক্নতুন্জীবন্দান্কটরটে।্এতদসটেও্বাাংলাটদটশর্ ুসড়ল রা্এখটনা্

দুবণল্ও্অসহাে্অবস্থাে্আটে।্ 

এর্একড়ে্জীবন্ত্দৃষ্টান্ত্হল্-্বাাংলাটদশ্সরকার্ড়বটজড়পর্ ুখপাে্নূপুর্শ ণার্

ভোংকর্ অপরাটধ্র্ বযাপাটরও্ একদ ্ চুপ্ ড়েল।্ র্খন্ স স্ত্ পৃড়েবীর্  ুসড়লট রা্

এই্ অড়ভশপ্ত্  ুশড়রকটদর্  াোড়তড়রি্ অপরাটধ্র্ ড়নন্দা্ করড়েল, এ নড়ক্

 ুসড়ল টদর্ উপর্ মচটপ্ বসা্ তাগুত্ শাসকরা্ পর্ণন্ত্ র্খন্ রাষ্ট্রীে্ ভাটব্ ভারটতর্
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সা টন্তাটদর্মপটরশাড়ন্ও্মোভ্প্রকাশ্করটত্বাধ্য্হটেটে, বাাংলাটদশ্সরকার্

তখটনা্ ড়কেুই্ বটলড়ন, মকান্ ড়কেু্ কটরড়ন।্ এর্ মেটকই্ বুঝা্ র্াে, বাাংলাটদটশ্

ইসলা ্ও্ইসলা ী্আকীদা-ড়বশ্বাটসর্কী্অবস্থা!্ 

ড়বগত্ মতর্ বের্ ধ্টর্ বাাংলাটদটশ্ ভারটতর্ তাটবদার্ মগালা ্ হাড়সনার্ শাসন্

চলটে।্ শত্ শত্ আটল , ইসলা ী্ দটলর্ মনতা্ ও্  ুজাড়হদগর্্ মজলখানাে্ বন্দী্

হটে্আটে।্ইসলা ্এবাং্ইসলাট র্ড়নদশণনগুটলাটক্স াজ্মেটক্ধ্ীটর্ধ্ীটর্ ুটে্

মদো্ হটে।্ কুরআটনর্ ড়শো্ এবাং্ সুন্নাত্ ড়নটে্ শুধ্্ু  াে্ আটলাচনা্ করার্

কারটর্ও্  ুসড়ল টদরটক্ হেরাড়ন্ করা্ হটে।্ মগ্রফতার্ আর্ বড়ন্দ্ করটত্

ড়বন্দু ােও্ ড়বলম্ব্ করটে্ না।্ ড়হন্দুত্ববাদী্ সাংগঠনগুটলা্ ড়বটজড়প্ ও্ হাড়সনার্

স্বোংড়িে্তোবধ্াটন্সারা্মদটশ্তাটদর্জাল্ড়বড়েটে্মরটখটে।্ 

মদটশ্  াদটকর্ র র া্ অবস্থা।্ লাখ্ লাখ্  ানুষ্  াদটক্ আসি।্ কটপণাটরে্ ও্

স্বােণাটেষী্ হল্স াটজ্সব্ধ্রটনর্অশ্লীলতা্েোটত্তৎপর।্অননড়তকতা্েড়েটে্

পটেটে, মভটে্পেটে্পড়রবার্বযবস্থা।্তালাক্ও্বযড়ভচার্বােটে।্তরুর্্প্রজন্ম্

ড়বষণ্ণতা্ ও্ হতাশাে্ ভুগটে।্ র্ুবকটদর্ আত্মহতযা্ ড়নতযড়দটনর্ ঘেনা্ হটে্

দাাঁড়েটেটে। 

অেণননড়তক্ ড়দক্ মেটক্ মদশ্ এক্ সাংকে ে্ পর্ণাে্ অড়তি ্ করটে।্ ড়ন ণার্্ ও্

উন্নেন্ড়নটে্হাড়সনার্ড় েযা্প্রকাড়শত্হটেটে।্ড়বশ্ববযাপী্অেণননড়তক্ ন্দার্প্রভাব্

েড়েটে্পোর্সাটে্সাটে্মদটশর্ ুদ্রার্ ূলয্ক টত্শুরু্কটরটে।্বযাপক্দুনণীড়তর্

কারটর্্ মদটশর্ বযাাংকগুটলা্ খুবই্ দুবণল্ ও্ জরাজীর্ণ্ অবস্থাে্ রটেটে।্ মবকারত্ব্

বােটে।্ 

এ্ পড়রড়স্থড়তটত্ মোে্ বযবসা্ ও্ মকাম্পাড়নগুটলা্ েড়তগ্রস্ত্ হটে।্ অনযড়দটক্ বে্

পুাঁড়জপড়তরা্ তাটদর্ সম্পদ্ ও্ পুাঁড়জ্ সুইস্ বযাাংটক্ জ া্ করটে।্ হাড়সনা্ ও্ তার্

অনুসারীরা্ বাস্তব্ জগটতর্ সাটে্ মর্াগাটর্াগ্ হারাটে।্ ভারতীে্ বযাটরজ্ মেটক্

আসা্ বনযার্ পাড়নটত্  ানুষ্ িুটব্  রটে্ আর্ হাড়সনা্ ভারটতর্ সাটে্ তার্ বন্ধুত্ব্

উদর্াপন্করটে।্হাসযকরভাটব্বযেবহুল্উন্নেন্প্রকল্প্বাস্তবােটনর্হাত্ড়দটে। 
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রাজননড়তকভাটব্ ধ্ ণড়নরটপে্ দলড়ের্ স স্ত্  টনাটর্াগ্ এখন্ ২০২৩্ সাটলর্

মশটষর্ ড়দটক্অনুড়ষ্ঠতবয্সাংসদ্ ড়নবণাচটনর্ ড়দটক।্গত্বেটরর্ ড়িটসম্বটর্র্ুিরাষ্ট্র্

হাড়সনার্ কুখযাত্ খুড়ন্ ‘র্যাব’টক্  ানবাড়ধ্কার্ লঙ্ঘটনর্ জনয্ মদাষী্ সাবযস্ত্

কটরড়েল।্ র্যাটবর্ উপর্ ড়নটষধ্াজ্ঞা্ আটরাপ্ কটরড়েল।্ একারটর্্ ড়বটরাধ্ী্ দলীে্

মসকুযলারটদর্ অটনটকই্ হাড়সনার্ ড়বরুটে্ ড়নবণাচটন্ জটের্ স্বপ্ন্ মদখটে্ বা্

আট ড়রকার্মনতৃটত্ব্ে তার্হাত্বদলাটনার্অটপোে্আটে।্ 

সম্ভবত্ াড়কণন্র্ুিরাষ্ট্র্হাড়সনাটক্আরও্মগালা ী্করটত্বাধ্য্করার্জনযই্এই্

ড়নটষধ্াজ্ঞাগুড়ল্ড়দটেটে।্আট ড়রকা্এড়শোর্উপর্তার্পররাষ্ট্রনীড়তটক্সুপ্রড়তড়ষ্ঠত্

করটত্ চাে, ড়বটশষ্ কটর্ চীনটক্ ধ্রাশােী্ করার্ জনয।্ আর্ এর্ ফলস্বরূপ্

বাাংলাটদটশর্ জনয্ স্বাভাড়বটকর্ মচটে্ মবড়শ্ আগ্রহ্ মদখাটে।্ হাড়সনা্ ি শ্

ভারটতর্কাোকাড়ে্আসটে, ভারটতর্উপর্তার্ড়নভণরতা্বাোটে।্একই্সাটে্

র্ুিরাষ্ট্রটক্অসন্তুষ্ট্না্কটর্চীটনর্কাে্মেটক্ড়বটশষ্সুড়বধ্া্মনোর্মচষ্টা্করটে। 

ধ্ ণড়নরটপে্ গর্তাড়িক্ ড়নবণাচটনর্ ড়দটক্ মখোল্ করটলও্ বাাংলাটদটশর্ বতণ ান্

রাজননড়তক্অবস্থা্ড়নটে্ড়চন্তা্ড়ফড়কর্করা্জরুরী্হটে্র্াে।্এই্ড়বষেও্অনু ান্

করা্র্াে্মর্, ভড়বষযটত্আরও্ড়ক্হটব। 

হাড়সনার্বেস্এখন্৭৪্বের।্মস্অতযন্ত্অহাংকারী্ও্ে তাটলাভী।্রাজনীড়ত্

মেটক্তার্অবসটরর্তাড়রখ্সম্পটকণ্বারবার্মস্ড় েযা্বটলটে।্তবওু্আজ্মহাক্

কাল্ মহাক, একড়দন্ না্ একড়দন্ তাটক্ ে তার্ গড়দ্ োেটত্ হটব।্ হেটতা্ তার্

ড়নটজর্ সম্মড়তটত্ অেবা্  ৃতুযর্ অপড়রবতণনীে্ নীড়তটত্-্ র্া্ মেটক্কাটরা্ মরহাই্

মনই, অেবা্ অনয্ মকানও্ উপাটে।্ ড়কন্তু্ হাড়সনার্ ে তা্ মেটক্ ড়বদাে্ মনওোর্

পটর্তার্মকান্উিরসূড়র্স্পষ্ট্মদখা্র্াটে্না।্তার্মেটল্সজীব্ওোটজদ্জে্

দুনণীড়তর্ জনয্ কুখযাত।্ ড়কন্তু্ আওো ী্ লীটগর্ মভতটরই্ তাটক্ ‘অড়নভণরটর্াগয’্

 টন্ করা্ হে।্ অটনটকই্ বটল্ োটক, জে্ জড়েল্  ানড়সক্ মরাটগ্ ভুগটে।্ এসব্

সতয্মহাক্বা্না্মহাক, সড়জব্ওোটজদ্জটের্ড়নটজর্দটলর্পে্মেটক্স েণনও্

মনই্-্এোই্বাস্তবতা।্তার্মবান্সাে া্ওোটজদ্আরও্ক ্গ্রহর্টর্াগয। 

এোো্ অভযন্তরীর্্ ড়বটরাটধ্র্ ড়বষেড়েও্ রটেটে।্ বলা্ হে, হাড়সনার্ মোে্ মবান্

মরহানার্ বাাংলাটদটশর্ ে তাে্ হাড়সনার্ উিরসূরী্ হওোর্ উচ্চাকাঙ্ক্ষা্ রটেটে।্
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মরহানার্ মেটল্ ড়রজওোন্ ড়সড়িক্ বড়ব’টক্ তার্ খালাটতা্ ভাই্ সড়জব্ ওোটজদ্

জটের্ মচটে্ অটনক্ মবড়শ্ চতুর্ ও্ ধ্ূতণ্  টন্ করা্ হে।্ আন্তজণাড়তক্ অস্ত্রবযবসার্

সাটে্তার্উটল্লখটর্াগয্মলনটদন্রটেটে্এবাং্মস্ভারতীে্মগাটেন্দাটদর্খুব্ঘড়নষ্ঠ্

বটল্পড়রড়চত।্মরহানার্ম টে্ ড়েউড়লপ্ড়সড়িক্ড়িড়েশ্মলবার্পাড়েণর্সদসয্এবাং্

হযাম্পটেি্ও্ড়কলবানণ্(Hampstead and Kilburn) এলাকার্এ ড়প।্ 

হাড়সনার্প্রড়তরো্ও্ড়নরাপিা্উপটদষ্টা্-্তাড়রক্আহট দ্ড়সড়িকী।্মস্মদটশর্

অনযত ্ শড়িশালী্ বযড়ি্ ড়হটসটব্ পড়রড়চত্ এবাং্ হাড়সনার্ জুলুট র্ ে তার্টির্

 ূল্স্থপড়ত।্এই্বযড়ি্মরহানার্স্বা ী্শড়ফক্আহট দ্ড়সড়িকীর্মোে্ভাই।্তাই্

হাড়সনার্  ৃতুয্হটল্বাাংলাটদটশর্ ড়সাংহাসন্জে্বা্তার্মবান্সাে ার্হাটত্চটল্

র্াটব্বটল্ টন্হে্না।্বরাং, এ্দু’জটনর্মচটে্মরহানার্ে তা্দখটলর্সম্ভাবনা্

আপাতত্শড়িশালী্ টন্হে।্ 

আটরকজন্ে তার্েুধ্াতণ্আশাবাদী্-্ফজটল্নূর্তাপস।্মস্হাড়সনারই্আটরক্

আত্মীে্ এবাং্ বতণ াটন্ ঢাকার্ ম ের।্ বলা্ হে্ তার্ ে তার্ চুোে্ মপ াঁোটনার্

উচ্চাকাঙ্ক্ষা্রটেটে। 

এত্ড়কেুর্পরও্উপটে্উড়ল্লড়খত্নাট র্মকাটনাড়েই্হাড়সনার্উপর্ুি্বদড়ল্নে।্

অটনক্  ানুষ, এ নড়ক্ আওো ী্ লীটগর্ মভতটরই্ অটনটকই্  টন্ কটরন-্

হাড়সনার্  ৃতুযর্ পটর, তা্ স্বাভাড়বক্ বা্ অনয্ মর্্ কারটর্ই্ মহাক্ না্ মকন, মদটশ্

বযাপক্অড়স্থরতা্সৃড়ষ্ট্হটব্এবাং্অশাড়ন্ত্ও্ড়বশৃঙ্খলা্েড়েটে্পেটব। 

বাাংলাটদটশর্ অনযানয্ ধ্ ণড়নরটপে্ ড়বটরাধ্ীটদর্ আওো ী্ লীগটক্ ম াকাটবলা্

করার্ টতা্বুড়েবৃড়িক্ও্সাাংগঠড়নক্শৃঙ্খলা্ও্শড়ি্মনই।্বরাং, তারা্আট ড়রকা্

এবাং্ইউটরাটপর্ টতা্বড়হরাগত্োর্কতণাটদর্উপর্তাটদর্আশা্মপাষর্্করটত্

পেন্দ্কটর।্ড়কন্তু্এই্বড়হরাগত্োর্কতণারা্তাটদর্আশা্পূরর্্করটব্বটল্ টন্

হে্না।্ 

আট ড়রকার্ টতা্মদশ্ও্রাটষ্ট্রর্পটে্তাটদর্স স্ত্ধ্ারর্া্এবাং্ড়বশ্বাস্সটেও, 

ড়নটজটদর্ অেণননড়তক্ ও্ রাজননড়তক্ স্বােণ্ হাড়সটলর্ জনয্ হাড়সনার্  টতা্

স্বস্বরশাসকটদর্ সহয্ করা, বরাং্ এটদরটক্ ইড়তবাচকভাটব্ সহটর্াড়গতা্ করা্
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স্বাভাড়বক্ ড়বষে।্ আর্ মর্খাটন্ আট ড়রকার্ ড়নজস্ব্ এটজন্ডাটক্ এড়গটে্ ড়নটে্

র্াওোর্ ড়বষে্ আটস, শুধ্ু াে্ মসখাটনই্ আট ড়রকা্ গর্তি,  ানবাড়ধ্কার্ এবাং্

স্বাধ্ীনতার্ টতা্ তবাদগুটলার্বুড়ল্আওোটত্ইেুক্হটে্পটে। 

ঘেনািট ্ এই্ মলাটকরা্ (ধ্ ণড়নরটপে্ ড়বটরাধ্ী্ দল)্ আট ড়রকার্ সহােতাে্

ে তার্ আসটন্ মপ াঁেটত্ সফল্ হটলও, তারা্ তাটদর্ ধ্ ণড়নরটপেকরর্্ এবাং্

স্ববড়শ্বক্ িুটসিার, জােনবাদী, ড়হন্দুত্ববাদী্ দাদাটদর্ দাসটত্বর্ আগ্রাসী্ নীড়ত্

অবযাহত্ রাখটব।্ হাড়সনার্  টতা্ তারাও্ হাজী্ শরীেতউল্লাহর্ জড় টন্ ইসলাট র্

উত্থান্ও্প্রসার্মরাটধ্্সবণাত্মক্মচষ্টা্করটব। 

ম ােকো:্ হাড়সনা্ মহাক্ বা্ তার্ বাংশীে্ মকান্ উিরাড়ধ্কারী্ অেবা্ ধ্ ণড়নরটপে্

মকান্ড়বটরাধ্ী্দল্-্এরা্সবাই্কুফটরর্তাবুটত্বটস্আটে।্র্ড়দও্তারা্তাটদর্

ড়ভতর্গত্ড়বষোড়দ্ড়নটে্ঝগো-ঝাড়ে্কটর্ড়কন্তু্ম  ড়লকভাব্এরা্সবাই্আল্লাহর্

পড়রবটতণ্ গাইরুল্লাহর্ শাসন্ প্রড়তষ্ঠার্ মচষ্টা্ কটর।্ এরা্ সবাই্ পড়ি া্ মসকুযলার্

বযবস্থার্ স েণক্ এবাং্ “ড়নউ্ ওোর্ল্ণ্ অিণার“্ এর্ মগালা ী্ করটত্ ঐকযবে।্

সারকো্হল; আ রা্ভড়বষযটতর্ দুড়ে্অবস্থা্ মদখটত্পাই।্(এ্োো্অনয্ মকান্

অবস্থা্ হওোও্ সম্ভব, ড়কন্তু্ মসোও্ এই্ দুইটের্ মর্্ মকান্ একোর্ সাটে্ সম্পৃি্

হটব, অেবা্এগুটলার্ ূল্স্ববড়শষ্টয্ধ্ারর্কারী্হটব): 

ক.্ আগা ী্ দুই-ড়তন্ বেটরর্  টধ্য্ আট ড়রকার্ মনতৃটত্ব্ আ রা্ একড়ে্ নতুন্

সরকার্ মদখটত্ পাব।্ মসখাটন্ ভারটতর্ মগালা ্ হাড়সনার্ স্থলাড়ভড়ষি্ হটব্

আট ড়রকার্ অনুগত্ আটরকজন্ দাস।্ মসটেটেও্ ইসলা ্ ও্  ুসড়ল টদর্ উপর্

ধ্ ণড়নরটপে্আগ্রাসন্অবযাহত্োকটব। 

খ.্ অেবা্ বাাংলাটদশ্ আগা ী্ ৫্ মেটক্ ১০্ বেটরর্  টধ্য্ রাজননড়তক্ ে তার্

পড়রবতণন্ মদখটত্ পাটব, র্া্ অবশযই্ খুব্ অশান্ত্ এবাং্ সড়হাংসভাটব্ ঘেটব।্

বাাংলাটদটশর্ ইড়তহাস্সােী্-্এ্ধ্রটনর্পড়রবতণন্প্রােই্অরাজক্অবস্থা্ স্বতড়র্

কটর।্ সা ড়রক্ অভুযত্থাটনর্  াধ্যট ্ হাড়সনার্ ড়পতা্ মশখ্  ুড়জবটক্ ে তাচুযত্

করার্ স ে্ তার্ পড়রবাটরর্ মবড়শরভাগ্ সদসযসহ্ তাটক্ হতযা্ কটর।্ স্বস্বরশাসক্

এরশাদ্অতযন্ত্দীঘণ্এবাং্মেেড়বটশটষ্সড়হাংস্আটন্দালটনর্পর্ে তাচুযত্হন।্

হাড়সনা্ ড়নটজও্ একড়ে্ দীঘণ্ রাজননড়তক্ সাংগ্রাট র্  ধ্য্ ড়দটে্ -্ মর্খাটন্ মদটশর্
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রাজননড়তক্বযবস্থা্স্থড়বর্হটে্পটেড়েল্-্এবাং্সবটচটে্নৃশাংস্আগ্রাসটনর্পটর্

ে তার্আসটন্মপ াঁটেটে।্ 

হাড়সনার্ শাসনা ল্ -্ জুলু ্ ও্ অতযাচাটরর্ আ ল।্ ভারটতর্ পড়রকল্পনাে্

ড়বড়িআর্ড়বটদ্রাহ, হাড়সনার্ড়নটজর্ঘোটনা্হতযাকাণ্ড, লুেপাে্ও্নৃশাংসতার্ টতা্

ঘেনাগুটলার্ কারটর্্ অটনটকর্  টন্ হাড়সনার্ প্রড়ত্ তীি্ ঘৃর্া্ ও্ শত্রুতা্ রটেটে।্

হাড়সনা্তার্শাসনা টলর্ইড়তহাস্ড়লটখটে্রি্ড়দটে।্এর্স াড়প্ত্শাড়ন্তপূর্ণভাটব্

হবার্সম্ভাবনা্ক ।্ 

এসটবর্ পাশাপাড়শ্ ড়বশ্ব্ অেণনীড়তটত্ আড়েণক্ সাংকটের্ আভাস্ মদখা্ র্াটে।্

সী াটন্তর্ ওপাটর, আসাট ্ ি বধ্ণ ান্ উটিজনা, মসই্ সাটে্ ভারত্ ও্

 াোন াটরর্  ুসড়ল টদর্ জনয্ ি বধ্ণ ান্ স সযা্ বৃড়ে্-্ এর্ সবই্ বাাংলাটদশটক্

প্রভাড়বত্করটে। 

 টন্হটে্বাাংলাটদশ্সড়তযই্একড়ে্সাংকেপূর্ণ্অবস্থাটন্দাাঁড়েটে্আটে।্এখন্প্রশ্ন্

হল্উিরটর্র্স ে্কটব্আসটব? 

দুুঃখজনক্বযাপার্হল্-্বাাংলাটদটশর্ইসলা ী্আটন্দালনগুটলা্এসব্পড়রড়স্থড়তটত্

মকানও্ ভূড় কা্ রাখটত্ সে ্ নে।্ দুভণাগযবশত, ইসলা ী্ আটন্দালনগুটলা্ এবাং্

অড়ধ্কাাংশ্উলা াগর্্ধ্ ণড়নরটপে্মজাটে্ড়নম্নস্তটরর্রাজননড়তক্অাংশগ্রহর্্মপটেই্

সন্তুষ্ট্ ও্ পড়রতৃপ্ত্ হটে্ র্ান।্ অেবা্ তারা্ সা ানয্ ও্ নগর্য্ লাটভর্ জনয্ এই্

ধ্ ণড়নরটপে্ দলগুটলার্ সাটে্ আটলাচনা্ এবাং্ তাটদর্ সম্মড়ত্ অজণটনর্ মক শল্

অনুসরর্্করটত্মপটরই্স্বােন্দয্মবাধ্্কটরন।্ ড়কন্তু্এই্মক শল্মর্্বযেণতা্োো্

আর্ড়কে্ুআনটব্না, এড়ে্তারা্বুঝটেন্না।্ 

দুড়ে্ পরস্পর্ ড়বটরাধ্ী্ ও্ সাাংঘড়ষণক্ ‘ড়বশ্বাস্ এবাং্ জীবন্ বযবস্থার’্  টধ্য্ শাড়ন্তপূর্ণ্

সহাবস্থান্ সম্ভব্ না।্ এ ন্ পড়রড়স্থড়তটত্ একড়ে্ অনযড়ের্ উপর্ ড়বজেী্ না্ হে্ বা্

আড়ধ্পতয্ কটর।্ এর্ মকান্ বযড়তি ্ হওো্ সম্ভব্ না।্ ইসলা ্ আর্ মসকুলার্

বযবস্থার্  াটঝ্ মকান্ সম্প্রীড়ত্ বা্ সা ঞ্জসযতা্ মনই।্ বরাং্ রটেটে্ অন্তহীন্ এবাং্

অড়বরা ্সাংঘাত।্কাটজই্এ্দুটের্ টধ্য্সাংঘাত্অড়নবার্ণ।্ 
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বাাংলাটদটশ্ধ্ ণড়নরটপে্শাসক্র্তড়দন্োকটব, জনগটর্র্ টধ্য্ড়বচুযড়ত্ও্ড়বকৃড়ত্

তত্ বােটব।্ এই্ ধ্ ণড়নরটপে্ ও্ দুনণীড়তবাজ্ শাসকরা্ র্ত্ মবড়শ্ ড়দন্ শাসটনর্

সুটর্াগ্ পাটব, তারা্ এবাং্ তাটদর্ ড়বশ্ব্ প্রভুরা্ তটতাই্ জনগটর্র্ ড়ফতরাটক্ নষ্ট্

করটব।্ এর্ ফটল্ রাষ্ট্র্ ও্ স াটজ্ ইসলাট র্ অড়স্তত্ব্ হ্রাস্ পাটব্ ও্ দুবণল্ হটত্

োকটব।্ এ নড়ক্ আটল টদর্ আকীদা-ড়বশ্বাটসও্ ড়ভতটর্ ড়ভতটর্ ড়বকৃড়ত্ ঘেটব।্

এড়ে্এ ন্একড়ে্ধ্রুব্সতয্র্া্কখটনা্বযড়তি ্হবার্নে।্পািাটতযর্ড়িেধ্ট ণর্

মেটে্ড়ঠক্এ নোই্ঘটেটে।্মসকুযলারাইটজশন্(ধ্ ণড়নরটপেতা)্তাটদর্ড়বশ্বাস, 

ধ্ ণ, পড়রবার, প্রকৃড়ত, পড়রচে, সব্ড়কে্ুমখটে্মফটলটে।্আজ্এ ন্অবস্থা্হটেটে্

মর্্তারা্তাটদর্ড়নটজটদর্শরীর্ড়নটেই্ড়দ্বধ্াদ্বটে্পটে্মগটে্আটে; তারা্নারী, 

নাড়ক্পুরুষ্এোও্তারা্আজ্আর্ড়নড়িতভাটব্বলটত্পারটে্না।্ 

ইসলা ী্ আটন্দালনগুটলা, উলা াটে্ মকরা ্ এবাং্ দ্বীনদার্ র্ুবকটদর্ জনয্ জরুরী্

হল; তারা্ মর্ন্ বতণ ান্ অবস্থার্ ড়বটশ্লষর্্ কটর।্ অতুঃপর্ বাাংলাটদটশর্ ড়বটশষ্

অবস্থা্ এবাং্ তাটদর্ ড়নটজটদর্ সী াবে্ সে তার্ ড়হটসব্ কটর্ উপর্ুি্ পদটেপ্

গ্রহর্্কটর।্মসকুযলার্(ধ্ ণড়নরটপে)্রাজনীড়তড়বদটদর্সা টন্নতজানু্হটে্বসার্

অেণ্ মতা্ এোই্ মর্, ড়নটজর্ মদশ্ ও্ জাড়তটক্ কুফটরর্ অন্ধকার্ ও্ মগা রাড়হটত্

ড়লপ্ত্হওোর্ও্্তাটত্হাড়রটে্র্াওোর্জনয্মেটে্মদো।্(নাউর্ুড়বল্লাহ) 

র্ড়দ্ বতণ াটন্ মর্ভাটব্ চলটে, মসভাটবই্ চলটত্ োটক, তটব্ বাাংলাটদটশ্ ইসলা ্

এটকবাটর্ দুবণল্ হটে্ পেটব্ এবাং্  ুসড়ল টদর্ ইসলা ী্ পড়রচে্ এটক্ এটক্  ুটে্

র্াটব।্এই্জনয্জরুরী্হল্-্আপড়ন্ড়নটজটক্এই্ড়শকল্মেটক্ ুি্করুন।্র্াটত্

কটর্ ফলস্বরূপ্ বাাংলাটদটশর্  ুসড়ল টদরটক্ ভারত্ এবাং্ পড়ি াটদর্ মগালা ী্

মেটকও্ ুি্করা্র্াে।্ 

বতণ ান্ মপ্রোপটে্ স টের্ গুরুত্বপূর্ণ্ তাকার্া্ হল্ -্ এ ন্ মকান্ পদটেপ্ বা্

মক শল্ আড়বষ্কার্ করা, র্ার্ দ্বারা্ এই্ জড় ন্ ও্ এর্  ুসড়ল ্ বাড়সন্দাটদর্ উপর্

মেটক্মসকুযলার্ও্দুনণীড়তবাজ্রাজনীড়তড়বদটদর্হস্তটেপ্ও্আড়ধ্পতয্খত ্করা্

সম্ভব্হটব।্একড়ে্কার্ণকর্ক ণটক শল্অবলম্বন্করটত্হটব।্এড়ে্ফলপ্রস্ূহটত্

হেটতা্কটেক্বের্লাগটব, অেবা্এই্প্রটচষ্টাে্কটেক্র্ুগও্মলটগ্মর্টত্পাটর।্

ড়কন্তু্ তবুও্ এো্ আবশযক্ মর্, পা্ বাোটতই্ হটব্ (কাজ্ শুরু্ কটর্ ড়দটত্ হটব)।্

সফর্র্ড়দও্হাজার্ াইটলর্হে, তার্আরম্ভ্প্রে ্কদ ্মেটকই্শুরু্হে।্আর্
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র্ড়দ্ আ রা্ এ নড়ে্ না্ কড়র্ তটব্ মর্্ ‘ভড়বষযৎ্ প্রজন্ম’্ কুফটরর্ অন্ধকার্ ও্

মগা রাড়হটত্ জন্ম্ মনটব, তারা্ আ াটদরটকই্ মদাষাটরাপ্ করটব।্ ইড়তহাসও্

আ াটদরটক্ে া্করটব্না। 

আ ার্আটলাচনার্স াড়প্ত্হাকী ুল্উম্মত্শাইখ্আই ান্আর্্র্াওোড়হরীর্কো্

দ্বারা্করটবা।্এ্কো্ড়তড়ন্বাাংলাটদটশর্ ুসড়ল টদরটক্উটিশয্কটর্বটলটেন:্ 

“টহ্আ ার্বাাংলাটদশী্ ুসড়ল ্ভাইটেরা, 

ইসলাট র্ ড়বরুটে্ পড়রচাড়লত্ িুটসিারটদর্ মসই্ আি র্্ প্রড়তহত্ করার্ জনয্

আড় ্আপনাটদরটক্আহবান্করড়ে, র্া্এই্উপ হাটদশীে্ও্পড়ি া্শীষণস্থানীে্

অপরাধ্ীগুটলার্ দ্বারা্ পড়রচাড়লত্ হটে।্ এই্ আি র্্ ইসলা , ইসলাট র্ নবী্

(সাল্লাল্লাহু্ আলাইড়হ্ ওো্ সাল্লা )্ ও্ ইসলা ী্ আকীদার্ ড়বরুটে।্ তারা্ চাে্

আপনাটদরটক্ একো্ স্বস্বরাচারী্ ও্ কুফরী্ শাসটনর্ দাসত্ব্ শৃঙ্খটল্ আবে্ কটর্

রাখটত।্তারা্আপনাটদর্উপর্মর্্জীবন্বযবস্থা্চাড়পটে্মদবার্মচষ্টা্করটে্তার্

 ূল্লেয্হটে:্ ানবজাড়তটক্দাটস্পড়রর্ত্করা, তাটদর্সম্পদ্লুটঠ্মনো্এবাং্

তাটদরটক্নৃশাংস্ও্নারকীে্পেড়তটত্ড়বভি্কটর্রাখা। 

আড় ্আপনাটদরটক্ইসলা ী্আইন-কানুন, ড়বড়ধ্-ড়বধ্ান্ও্আদশণ্আাঁকটে্ধ্রার্

জনয্ আহবান্ করড়ে।্ আপনারা্ ইসলা ী্ শরীেটতর্ অনুসরর্্ কটর্ জীবন্

অড়তবাড়হত্ করুন, এবাং্ আপনাটদর্ সন্তানটদরটক্  জবুতভাটব্ ইসলাট র্

অনুসরটর্র্উপর্বে্করুন। 

আড় ্ আপনাটদরটক্ আহবান্ করড়ে, আপনারা্ হক্কানী্ ওলা াটদরটক্ চারপাটশ্

জটো্মহান, তাটদরটক্সাহার্য্ও্স েণন্করুন, তাটদরটক্ড়নরাপিা্ড়দন। 

আড় ্আপনাটদরটক্আহবান্করড়ে, ইসলাট র্মহফাজত্করার্জনয্ইসলাট র্

শত্রুটদর্ড়বরুটে্এক্গর্জাগরর্্সৃড়ষ্ট্করুন।্ 

আড় ্বাাংলাটদটশর্শীষণস্থানীে্ওলা াটে্মকরা টদরটক্আহবান্করড়ে,  

দ্বীন্ইসলা ্আপনাটদরটক্মর্্দাড়েত্ব্ড়দটেটে্তা্পূর্ণ্করুন। 
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আড় ্ আপনাটদরটক্ আহবান্ করড়ে, আপনারা্ ইসলা ী্ শরীেটতর্ পড়রপূর্ণ্

কতৃণটত্বর্ ূলনীড়তটক্আাঁকটে্ধ্রুন, এবাং্ ানবরড়চত্সাংড়বধ্ান্ও্আইটনর্উপটর্

শরীেটতর্ মেষ্ঠত্বটক্ আাঁকটে্ ধ্রুন, মর্ন্ তা্ সাধ্ারর্্ জনগটর্র্ ইোর্ উপর্

কতৃণত্বশীল্ োটক।্ ্ এবাং্ শরীেত্ মর্ন্ তাটদর্ মখোল-খুড়শ্ ড়কাংবা্ অনয্ মকানও্

কতৃণটত্বর্অধ্ীন্না্হে। 

আড় ্আপনাটদরটক্আহবান্করড়ে, আপনারা্সাধ্ারর্্জনগর্টক্এক্ড়বশাল্ও্

সবণবযাপী্ ঈ ানী্ জাগরটর্র্ মনতৃত্ব্ ড়দন, এ ন্ এক্ জাগরটর্র্ মনতৃত্ব্ ড়দন্ র্ার্

মজাোটর্ মকানও্ ভাো্ পটে্ না্ এবাং্ র্ার্ গড়তশীলতা্ কখটনা্ হ্রাস্ পাে্ না, 

র্তের্্না্ইসলাট র্জড় টন্শুধ্ু াে্ইসলা ী্শরীেটতর্শাসন্প্রড়তড়ষ্ঠত্হে, র্া্

অনয্ মকানও্ কতৃণটত্বর্ অধ্ীন্ না্ মেটক্ বরাং্ ড়নটজই্ কতৃণত্বশীল্ হে, র্া্ অটনযর্

ড়নটদণটশর্অধ্ীন্না্হটে্বরাং্ড়নটজই্ড়নটদণশদাতা্হে, র্া্অনযটদরটক্মনতৃত্ব্মদে, 

অটনযর্মনতৃটত্বর্অধ্ীন্োটক্না”।্ 

 

*** 


